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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę zestawów do zabiegów witrektomii, fakowitrektomii wraz z dzierżawą aparatu do
wykonywania zabiegów witrektomii i fakoemulsyfikacji
dla Mazowieckiego Szpitala
Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu (sprawa DZP.341.31.2018)
Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z póżn. zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu w
załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:
Lp.
Pytanie
1.
Pytanie 1 dot. rozdziału V pkt 1.2 SIWZ
Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia (
rozdział V pkt 1.2 SIWZ) przez wykazanie się przez Wykonawcę
dostawą polegającą na bezpłatnym użyczeniu aparatu do witrektomii i
fakoemulsyfikacji wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do
urządzeń medycznych (Custom Pak) o wartości 1 905 120,00 zł brutto ?
2.

Pytanie 2 dot. załącznika nr 5 do SIWZ
Czy Zamawiający w zał. 5 dopuści jałowe jednorazowe zbiorczo
zapakowane zestawy , wstępnie przygotowanych(odpakowanych)
materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy i witrektomii
wg. poniższej propozycji:
1.

Jałowy jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw,
wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i
akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą
fakoemulsyfikacji . W skład zestawu powinno wchodzić
minimum:
1. Kaseta płynowa kompatybilna z oferowanym aparatem do
fakoemulsyfiakcji szt. 1
2. Kaniula do hydrodysekcji spłaszczona 27G szt. 2
3. Kaniula do Visco 27G szt. 1
4. Cystotom 27 G szt. 1
5. Nóż do paracentezy 1,2 mm zakrzywiony szt. 1
6. Nóż Slit 2,2 mm do wejścia do komory, zakrzywiony,
obustronnie ostrzony szt. 1
7. Obłożenie stolika operacyjnego 140 cm x 140 cm
(nieprzemakalna włóknina syntetyczna polipropylenowa) szt. 1
8. Obłożenia pacjenta 140 cm x 160 cm (nieprzemakalna
włóknina syntetyczna polipropylenowa wraz z folią do nacięcia
i workiem do odprowadzenia płynu) szt. 1

Odpowiedź
TAK

TAK, Zamawiający
dopuszcza takie zestawy

9. Obłożenia poręczy fotela operacyjnego (nieprzemakalna
włóknina syntetyczna polipropylenowa)
10. Końcówka do fakoemulsyfikacji 0,9 mm zakrzywiona 45o,
z ABS
11. Komplet osłonek na końcówkę do fakoemulsyfiakcji +
komora testowa – 1 kpl.
12. Sączek 20 cm (absorpcyjny, spongostanowy knot do
odprowadzania płynu z pola operacyjnego) szt. 1
13. Fartuch operacyjny z włókniny (rozm. L) szt. 2
14. Strzykawka 3-częściowa z gumowanym tłokiem typu luer –
20 ml szt. 1
15. Mikrogabki 6S
17. Strzykawka 3-częściowa z gumowanym tłokiem typu luer –
2 ml szt. 2
18. Jałowe opatrunki z gazy 8 cm x 8 cm szt. 10
19. Kieliszek do leków szt. 1
20. Ręcznik z włókniny celulozowej szt. 2
21. Ocznik / opatrunek pod osłonkę szt. 1
22. Osłonka plastikowa na oko szt. 1
23. Plaster do mocowania opatrunku szt. 1
24. Zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego (plastikowa
penseta + 3 sztuki tupferków gazowych) 1 pkl.
25. Rękawice sterylne bezpudrowe 6,5 1 para
26. Rękawice sterylne bezpudrowe 7 1 para
27. Rękawice sterylne bezpudrowe 7,5 1 para
28. Rozwórka 1 sztuka
29. Rękawice sterylne bezpudrowe 8 1 para
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Jałowy jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw,
wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i
akcesoriów niezbędnych do operacji witrektomii 20 G . W
skład zestawu powinno wchodzić minimum:
1. Kaseta płynowa kompatybilna z oferowanym aparatem do
fakoemulsyfiakcji szt. 1
2. Kaniula zagięta 27G szt. 2
3. Kaniula 23G szt. 2
4. Obłożenie stolika operacyjnego 140 cm x 140 cm
(nieprzemakalna włóknina syntetyczna polipropylenowa) szt. 1
5. Obłożenia pacjenta 140 cm x 160 cm (nieprzemakalna
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włóknina syntetyczna polipropylenowa wraz z folią do nacięcia
i workiem do odprowadzenia płynu) szt. 1
6. Obłożenia poręczy fotela operacyjnego (nieprzemakalna
włóknina syntetyczna polipropylenowa) szt. 2
9.

Mikrogąbki 6 szt.

10. Końcówka do endolasera zagięta 23G szt. 1
11. Sączek 20 cm (absorpcyjny, spongostanowy knot do
odprowadzania płynu z pola operacyjnego) szt. 1
12. Fartuch operacyjny z włókniny (rozm. L) szt. 2
13. Fartuch operacyjny z włókniny (rozm. XL) szt. 1
14. Strzykawka tuberkulinowa 1 ml szt.2
15. Strzykawka – 5 ml szt. 1
16. Strzykawka – 3 ml szt. 2
17. Strzykawka – 20 ml szt. 1
18. Jałowe opatrunki z gazy 8 cm x 8 cm szt. 5
19. Kubek plastikowy 60 ml szt. 1
20. Ręcznik papierowy szt.3
21. Ocznik / opatrunek pod osłonkę szt. 1
22. Plastikowa osłonka na oko szt. 1
23. Plaster 2,5 13 cm
24. Prześcieradło 152 x 193 cm
25. Taca 25 x 13 x 5 cm szt. 1
26. Czyścik szt. 1
28. Rękawice sterylne bezpudrowe 7 1 para
29. Rękawice sterylne bezpudrowe 7,5 1 para
30. Rękawice sterylne bezpudrowe 8 1 para
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Jałowy jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw,
wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i
akcesoriów niezbędnych do operacji witrektomii 23 G . W
skład zestawu powinno wchodzić minimum:
1. Kaseta płynowa kompatybilna z oferowanym aparatem do
witrektomii szt. 1
2. Kaniula zagięta 27G szt. 2
3. Kaniula 23G szt. 2
4. Obłożenie stolika operacyjnego 140 cm x 140 cm
(nieprzemakalna włóknina syntetyczna polipropylenowa) szt. 1
3

5. Obłożenia pacjenta 140 cm x 160 cm (nieprzemakalna
włóknina syntetyczna polipropylenowa wraz z folią do nacięcia
i workiem do odprowadzenia płynu) szt. 1
6. Obłożenia poręczy fotela operacyjnego (nieprzemakalna
włóknina syntetyczna polipropylenowa) szt. 2
7. Pęseta ILM 23G szt. 1
8. Igła fletowa 23G szt. 1
9. Mikrogąbki 6 szt.
10. Końcówka do endolasera zagięta 23G szt. 1
11. Sączek 20 cm (absorpcyjny, spongostanowy knot do
odprowadzania płynu z pola operacyjnego) szt. 1
12. Fartuch operacyjny z włókniny (rozm. L) szt. 2
13. Fartuch operacyjny z włókniny (rozm. XL) szt. 1
14. Strzykawka tuberkulinowa 1 ml szt 2
15. Strzykawka – 5 ml szt. 1
16. Strzykawka – 3 ml szt. 2
17. Strzykawka – 20 ml szt. 2
18. Jałowe opatrunki z gazy 8 cm x 8 cm szt. 5
19. Kubek plastikowy 60 ml szt. 1
20. Ręcznik papierowy szt.3
21. Ocznik / opatrunek pod osłonkę szt. 1
22. Plastikowa osłonka na oko szt. 1
23. Plaster 2,5 13 cm
24. Prześcieradło 152x193 cm
25. Taca 25 x 13 x 5 cm szt. 1
26. Czyścik szt. 1
28. Rękawice sterylne bezpudrowe 7 1 para
29. Rękawice sterylne bezpudrowe 7,5 1 para
30. Rękawice sterylne bezpudrowe 8 1 para
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Jałowy jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw,
wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i
akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą
fakowitrektomii 23G. W skład zestawu powinno wchodzić
minimum:
1. Kaseta płynowa kompatybilna z oferowanym aparatem do
jednoczesnego wykonywania procedury łączonej
(fakoemulsyfikacji i witrektomii)
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2.

Kaniula do hydrodysekcji spłaszczona 27G szt. 2

4.

Kaniula do Visco 27G szt. 2

5.

Kaniula 23 G soft tip

7.

Nóż do paracentezy 1,2 mm zakrzywiony szt. 1

8. Nóż Slit 2,6 mm do wejścia do komory, zakrzywiony,
obustronnie ostrzony szt. 1
9. Obłożenie stolika operacyjnego 140 cm x 140 cm
(nieprzemakalna włóknina syntetyczna polipropylenowa) szt. 1
10. Obłożenia pacjenta 140 cm x 160 cm (nieprzemakalna
włóknina syntetyczna polipropylenowa wraz z folią do nacięcia
i workiem do odprowadzenia płynu) szt. 1
11. Obłożenia poręczy fotela operacyjnego (nieprzemakalna
włóknina syntetyczna polipropylenowa)
12. Końcówka do fakoemulsyfikacji 0,9 mm zakrzywiona 45o,
z ABS jest 30
13. Komplet osłonek na końcówkę do fakoemulsyfiakcji +
komora testowa – 1 kpl.
14. Sączek 20 cm (absorpcyjny, spongostanowy knot do
odprowadzania płynu z pola operacyjnego) szt. 1
15. Fartuch operacyjny z włókniny (rozm. L) szt. 2
16. Fartuch operacyjny z włókniny (rozm. XL) szt. 1
17. Strzykawka 3-częściowa z gumowanym tłokiem typu luer
– 20 ml szt. 2
18. Mikrogabki 6S
19. Strzykawka 3-częściowa z gumowanym tłokiem typu luer
– 5 ml szt. 1
21. Strzykawka 3-częściowa z gumowanym tłokiem typu luer
– 3 ml szt. 2
22. Strzykawka tuberkulinowa 1 ml 2 szt
23. Jałowe opatrunki z gazy 8 cm x 8 cm szt. 5
25. Kubek plastikowy 60 ml
26. Ręcznik z włókniny celulozowej szt. 3
27. Ocznik / opatrunek pod osłonkę szt. 1
28. Osłonka plastikowa na oko szt. 1
29. Plaster do mocowania opatrunku szt. 1
32. Rękawice sterylne bezpudrowe 7 1 para
33. Rękawice sterylne bezpudrowe 7,5 1 para
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35.

Rękawice sterylne bezpudrowe 8 1 para

36.

Pęseta ILM 23G szt. 1

38.

Końcówka do endolasera zagięta 23G – 1 szt.

39. Taca 25x13x5 cm szt. 1
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Jałowy jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw,
wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i
akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą
fakowitrektomii 20G. W skład zestawu powinno wchodzić
minimum:
1. Kaseta płynowa kompatybilna z oferowanym aparatem do
jednoczesnego wykonywania procedury łączonej
(fakoemulsyfikacji i witrektomii)
3.

Kaniula zagięta 27G

4.

Kaniula do Visco 27G szt. 2

5.

Kaniula 23 G szt.2

7.

Nóż do paracentezy 1,2 mm zakrzywiony szt. 1

8. Nóż Slit 2,6 mm do wejścia do komory, zakrzywiony,
obustronnie ostrzony szt. 1
9. Obłożenie stolika operacyjnego 140 cm x 140 cm
(nieprzemakalna włóknina syntetyczna polipropylenowa) szt. 1
10.Obłożenia pacjenta 140 cm x 160 cm (nieprzemakalna
włóknina syntetyczna polipropylenowa wraz z folią do nacięcia
i workiem do odprowadzenia płynu) szt. 1
11.Obłożenia poręczy fotela operacyjnego (nieprzemakalna
włóknina syntetyczna polipropylenowa)
12.Końcówka do fakoemulsyfikacji 0,9 mm zakrzywiona 30o,
z ABS
13.Komplet osłonek na końcówkę do fakoemulsyfiakcji +
komora testowa – 1 kpl.
14.Sączek 20 cm (absorpcyjny, spongostanowy knot do
odprowadzania płynu z pola operacyjnego) szt. 1
15.Fartuch operacyjny z włókniny (rozm. L) szt. 2
16.Fartuch operacyjny z włókniny (rozm. XL) szt. 1
17.Strzykawka 3-częściowa z gumowanym tłokiem typu luer –
20 ml szt. 2
18. Mikrogabki 6S
19. Strzykawka 3-częściowa z gumowanym tłokiem typu luer –
5 ml szt. 1
21.Strzykawka 3-częściowa z gumowanym tłokiem typu luer –
3 ml szt. 2
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22.Strzykawka tuberkulinowa 1 ml szt.2
23.Jałowe opatrunki z gazy 8 cm x 8 cm szt. 5
25.Kubek plastikowy 60 ml
26.Ręcznik z włókniny celulozowej szt. 3
27.Ocznik / opatrunek pod osłonkę szt. 1
28.Osłonka plastikowa na oko szt. 1
29.Plaster do mocowania opatrunku szt. 1
31.Rękawice sterylne bezpudrowe 6,5 1 para
32.Rękawice sterylne bezpudrowe 7 1 para
33.Rękawice sterylne bezpudrowe 7,5 1 para
35.Rękawice sterylne bezpudrowe 8 1 para
38.Końcówka do endolasera zagięta 23G – 1 szt.
39. Taca 25x13x5 cm szt. 1 ?
3.

4.

5.

Pytanie 3 dot. załącznika nr 5 do SIWZ
Czy Zamawiający w momencie niedopuszczenia w/w składów z
załącznika 5 , wydłuży termin dostawy zbiorczo zapakowanych
zestawów operacyjnych do 6 tygodni od momentu podpisania umowy.
W tym czasie byłyby dostarczane jałowe jednorazowe zbiorczo
zapakowane zestawy , wstępnie przygotowanych(odpakowanych)
materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy i witrektomii o
zbliżonym składzie ?
Pytanie 4 dot. projektu umowy na dzierżawę aparatu do
wykonywania zabiegów witrektomii i fakoemulsyfikacji (załącznik
nr 3 do SIWZ)
Zwracam się z prośbą o dodanie w §3 projektu umowy kolejnego zdania
w następującym brzmieniu: „Dzierżawca nie może oddać innemu
podmiotowi przedmiotu dzierżawy w poddzierżawę, najem lub do
używania bez wcześniejszej pisemnej zgody Wydzierżawiającego pod
rygorem jego natychmiastowego odbioru.”
Uzasadnienie:
Wydzierżawiający zawiera umowę konkretnie z Dzierżawcą i to jemu
powierza kosztowny aparat tracąc tym samym faktyczną możliwość
kontroli tego, kto z niego korzysta i czy zna zasady jego obsługi.
Wydzierżawiający powinien mieć prawo natychmiastowego odbioru
aparatu gdyby został przekazany innemu podmiotowi.

Pytanie 5 dot. projektu umowy na dzierżawę aparatu do
wykonywania zabiegów witrektomii i fakoemulsyfikacji( załącznik
nr 3 do SIWZ)
Zwracam się z prośbą o przyjęcie §6 ust. 4-5 projektu umowy w
następującym brzmieniu: „4. Wydzierżawiający zapewnia możliwość

NIE

Zamawiający modyfikuje
brzmienie § 3 projektu
umowy w następujący
sposób:
„1. Dzierżawca oświadcza, iż
będzie używać
wydzierżawione urządzenie
w sposób odpowiadający
jego właściwościom i
przeznaczeniu, zgodnie z
zasadami prawidłowej
obsługi.
2. Dzierżawca nie może
oddać innemu podmiotowi
przedmiotu dzierżawy w
poddzierżawę, najem lub do
używania bez wcześniejszej
pisemnej zgody
Wydzierżawiającego pod
rygorem wypowiedzenia
dzierżawy bez zachowania
terminów wypowiedzenia”
Zamawiający modyfikuje
brzmienie § 6 ust. 4 i5
projektu umowy w
następujący sposób:
„4. Wydzierżawiający
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telefonicznego zgłaszania awarii w dni robocze w godzinach 8:00-16:00
pod wskazanym numerem telefonu (...........................).
5. Wydzierżawiający zapewnia, że czas reakcji serwisu zgłoszonej przez
Dzierżawcę usterki wynosi .......... (max 48 godzin roboczych) z
przyjazdem, a dokonanie naprawy do 72 godzin w dni robocze od chwili
rozpoczęcia jej usuwania.”
Uzasadnienie:
Wykonawca pracuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od prazy, zasadnym jest więc posługiwanie się
jednostkami roboczymi. Rozwiązanie takie Wykonawcę w jednakowej
sytuacji bez względu na dzień i godzinę dokonania zgłoszenia. Ponadto
Wykonawca uważa, że termin na usunięcie awarii powinien być liczony
od momentu przystąpienia do tej czynności.

6.

Pytanie 6 dot. projektu umowy na dzierżawę aparatu do
wykonywania zabiegów witrektomii i fakoemulsyfikacji( załącznik
nr 3 do SIWZ)
Zwracam się z prośbą o przyjęcie §6 ust. 7-8 projektu umowy w
następującym brzmieniu: „7. W przypadku awarii dzierżawionego
aparatu trwającej dłużej niż 3 dni robocze Wydzierżawiający
zobowiązany jest do dostarczenia Dzierżawcy na czas naprawy
urządzenie o takich samych lub wyższych parametrach użytkowych.
8. W przypadku, gdy w chwili wydania Dzierżawcy przedmiot dzierżawy
miał wady, które uniemożliwiają przewidziane w umowie jego używanie,
albo jeżeli wady takie powstały później, a Wydzierżawiający mimo
otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich w wyznaczonym terminie,
albo jeżeli wady usunąć się nie dadzą, Dzierżawca uprawniony jest do
rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy
Wydzierżawiającego, o ile Wydzierżawiający nie podstawi urządzenia
zastępczego.”
Uzasadnienie:
- Uprzejmie odsyłam do wcześniejszych wyjaśnień dotyczących
zasadności posługiwania się jednostkami roboczymi;
- Rozwiązanie umowy powinno być dopuszczalne wyłącznie wówczas,
gdy Wydzierżawiający nie podstawi urządzenia zastępczego, dzięki
któremu Dzierżawca będzie mógł w niezakłócony sposób wykonywać
zabiegi medyczne;

7.

Pytanie 7 dot. projektu umowy na dostawę zestawów do witrektomii
i fakowitrektomii
( załącznik nr 4 do SIWZ)
Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 7 ust. 5 wzoru umowy w brzmieniu:
”Usuwać w sposób terminowy i na wyłączny koszt Wykonawcy usterki
spowodowane wyłączną winą Wykonawcy oraz wady materiałów
stanowiących Przedmiot Dostawy”.
Uzasadnienie:
Usterki mogą wynikać również z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy, np. z działania siły wyższej, co sprawia, że zasadne jest
wysuwanie negatywnych konsekwencji wobec Wykonawcy tylko w

zapewnia możliwość
telefonicznego zgłaszania
awarii w dni robocze w
godzinach 8:00-16:00 pod
wskazanym numerem telefonu
(...........................).
5. Wydzierżawiający
zapewnia, że czas reakcji
serwisu zgłoszonej przez
Dzierżawcę usterki wynosi
.......... (max 48 godzin
roboczych) z przyjazdem, a
dokonanie naprawy do 72
godzin w dni robocze od
chwili rozpoczęcia jej
usuwania.”
Zamawiający modyfikuje
brzmienie § 6 ust. 7 i 8
projektu umowy w
następujący sposób:
„7. W przypadku awarii
dzierżawionego aparatu
trwającej dłużej niż 3 dni
robocze Wydzierżawiający
zobowiązany jest do
dostarczenia Dzierżawcy na
czas naprawy urządzenie o
takich samych lub wyższych
parametrach użytkowych.
8. W przypadku, gdy w chwili
wydania Dzierżawcy
przedmiot dzierżawy miał
wady, które uniemożliwiają
przewidziane w umowie jego
używanie, albo jeżeli wady
takie powstały później, a
Wydzierżawiający mimo
otrzymanego zawiadomienia
nie usunął ich w
wyznaczonym terminie, albo
jeżeli wady usunąć się nie
dadzą, Dzierżawca
uprawniony jest do
rozwiązania umowy ze
skutkiem natychmiastowym z
winy Wydzierżawiającego, o
ile Wydzierżawiający nie
podstawi urządzenia
zastępczego.”
Zamawiający podtrzymuje
zapisy siwz
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przypadku okoliczności zawinionych przez Wykonawcę.
8.

Pytanie 8 dot. projektu umowy na dostawę zestawów do witrektomii
i fakowitrektomii
( załącznik nr 4 do SIWZ)
Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 8 ust. 4 wzoru umowy w brzmieniu:
„Wynagrodzenie netto określone w Umowie jest wynagrodzeniem
niezmiennym przez cały okres realizacji Umowy, z wyjątkiem
szczegółowo określonych w Umowie odstępstw od tej reguły.”
Uzasadnienie:
Wykonawca nie może zagwarantować niezmiennych cen brutto,
ponieważ kwota VAT uwzględniona w cenie brutto stanowi jedynie
podatek, którego Wykonawca jest płatnikiem i nie jest elementem
kalkulacji ceny ofertowej. Wykonawca gwarantuje stałość cen netto.
Ponadto §8 ust. 7 stanowi, że zmiana stawki VAT następuje
automatycznie.
Pytanie 9 dot. projektu umowy na dostawę zestawów do witrektomii
i fakowitrektomii
( załącznik nr 4 do SIWZ)
Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 8 ust. 5 wzoru umowy w brzmieniu:
”Wynagrodzenie określone w Umowie obejmuje wszelkie koszty
poniesione przez Wykonawcę w celu prawidłowego i terminowego
zrealizowania Umowy, w tym koszty dostawy, transportu, Przedmiotu
Umowy”.
Uzasadnienie:
Usunięte sformułowanie „w szczególności” wprowadzało niepotrzebną
niepewność w zakresie zdefiniowania pojęcia „wszelkich kosztów”.

Zamawiający podtrzymuje
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10.

Pytanie 10 dot. projektu umowy na dostawę zestawów do
witrektomii i fakowitrektomii
( załącznik nr 4 do SIWZ)
Zwracam się z prośbą o usunięcie § 8 ust. 6 wzoru umowy.
Uzasadnienie:
Postanowienie to jest niezgodne z art. 3571 § 1 oraz 3581 § 3 Kodeksu
Cywilnego.

Zamawiający podtrzymuje
zapisy siwz

11.

Pytanie 11 dot. projektu umowy na dostawę zestawów do
witrektomii i fakowitrektomii
( załącznik nr 4 do SIWZ)
Zwracam się z prośbą o usunięcie z § 9 wzoru umowy pierwszego
zdania.
Uzasadnienie:
Zgodnie z prawem, strony nie mogą ustalać w umowie terminu
doręczenia faktury.
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12.

Pytanie 12 dot. projektu umowy na dostawę zestawów do
witrektomii i fakowitrektomii
( załącznik nr 4 do SIWZ)
Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 9 ust. 5 wzoru umowy w brzmieniu:
„Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia
Wykonawcy do wstrzymania dostaw kolejnych partii zamawianych przez
Zamawiającego towarów, chyba że opóźnienie to jest większe niż 2
miesiące”.
Uzasadnienie:
Wykonawca nie może dostarczać towarów pomimo braku zapłaty w
nieskończoność, gdyż ryzykuje w ten sposób, iż sam popadnie w zwłokę
wobec swoich kontrahentów, powinien mieć prawo wstrzymać dostawy,
jeżeli opóźnienie w płatności jest zbyt duże.
Pytanie 13 dot. projektu umowy na dostawę zestawów do
witrektomii i fakowitrektomii
( załącznik nr 4 do SIWZ)
Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 10 ust. 4 wzoru umowy w
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14.

15.

16.

brzmieniu:
„Zamawiający, może odmówić przyjęcia dostawy, a w sytuacjach
opisanych w lit. b, d i e poniżej – jej poszczególnych elementów, na
koszt i ryzyko Wykonawcy, jeżeli:
a) dostawa zostanie dokonana bez wcześniejszego pisemnego
zamówienia przez Zamawiającego,
b) dany element Przedmiotu Dostawy nie będzie oryginalnie zapakowany
i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) Wykonawca odmówi rozładunku, złożenia, dostawy Przedmiotu
Dostawy w Docelowym miejscu dostawy,
d) dany element Przedmiotu Dostawy w dniu dostarczenia będzie
posiadał termin ważności krótszy niż ¾ jego nominalnego terminu
ważności
e) dany element Przedmiotu Dostawy (dla których jest to wymagane) nie
będzie posiadał wymaganej, kompletnej dokumentacji, obejmującej w
szczególności dokumenty potwierdzające dopuszczenie Przedmiotu
Dostawy, jego elementów lub wyposażenia do obrotu i używania.”
Uzasadnienie:
Zgodnie z prawem wierzyciel nie może odmówić przyjęcia częściowego
świadczenia, nawet wówczas, gdy całość jest już wymagalna, a zatem
Zamawiający nie może odmówić odbioru całej dostawy, jeżeli np. jeden
jej element jest wadliwie opakowany lub nie posiada wymaganej
dokumentacji. Pozostałe elementy dostawy będą bowiem dostarczone
zgodnie z umową i nie będzie powodu do ich nieodebrania.
Pytanie 14 dot. projektu umowy na dostawę zestawów do
witrektomii i fakowitrektomii
( załącznik nr 4 do SIWZ)
Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 10 ust. 7 wzoru umowy w
brzmieniu: „Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego
potwierdzenia otrzymania Protokołu Rozbieżności faksem zwrotnym oraz
niezwłocznego rozpatrzenia Protokołu Rozbieżności i uzupełnienia
braków ilościowych, na własny koszt, w ciągu 5 dni roboczych od dnia
otrzymania Protokołu Rozbieżności lub wymiany materiałów na wolne
od wad – w ciągu 5 dni roboczych od odesłania wadliwych materiałów
przez Zamawiającego.”
Uzasadnienie:
Zgodnie z prawem, w razie gdy kupujący żąda wymiany rzeczy
wadliwej na wolną od wad, obowiązany jest on dostarczyć rzecz
sprzedawcy na jego koszt. Wykonawca nie może ustosunkować się do
zgłoszonej mu reklamacji co do jakości towaru zanim nie będzie mógł
samodzielnie ocenić, czy towar faktycznie dotknięty jest wadą.
Wskazany na rozpatrzenie reklamacji termin powinien więc biec od dnia
doręczenia reklamowanego asortymentu do Wykonawcy.
Pytanie 15 dot. projektu umowy na dostawę zestawów do
witrektomii i fakowitrektomii5
( załącznik nr 4 do SIWZ)
Zwracam się z prośbą o usunięcie § 10 ust. 8 wzoru umowy.
Uzasadnienie:
Zgodnie z prawem, w razie niezgodności towaru z umową Zamawiający
nie może odstąpić od całej umowy, ale tylko co do towarów wadliwych
oraz towarów, które nie zostały jeszcze dostarczone, pod warunkiem
wszakże, że wady towarów są istotne, a Wykonawca nie dokona
wymiany wadliwych towarów.
Pytanie 16 dot. projektu umowy na dostawę zestawów do
witrektomii i fakowitrektomii
( załącznik nr 4 do SIWZ)
Zwracam się z prośbą o zmianę § 10 ust. 9 wzoru umowy poprzez
usunięcie słów: „lub rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy”.
Uzasadnienie:
Umowa nie może przewidywać, że każde niewykonanie lub nienależyte
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wykonanie zobowiązania uprawnia stronę do odstąpienia lub
rozwiązania umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, niezależnie
od tego jakiego świadczenia i jakiego etapu realizacji zobowiązania
dotyczy, a tak właśnie należy rozumieć ogólne i bardzo pojemne
sformułowanie o „niezrealizowaniu w całości przedmiotu umowy w
zakresie zgodnym z zamówieniem”.
17.

Pytanie 17 dot. projektu umowy na dostawę zestawów do
witrektomii i fakowitrektomii
( załącznik nr 4 do SIWZ)
Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 11 ust. 1 wzoru umowy w
brzmieniu: „Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz
Zamawiającego kary umownej:
a) w razie popadnięcia w zwłokę przez Wykonawcę w dotrzymaniu
określonego w § 10 ust. 1 Umowy terminu realizacji zamówienia
Przedmiotu Dostawy – kara umowna w wysokości 0,5% wartości netto
niezrealizowanej w terminie dostawy za każdy dzień zwłoki, jednak nie
więcej niż 10% tej wartości;
b) w razie zwłoki w dotrzymaniu terminu usunięcia wady, wymiany na
nowy lub uzupełnienia braków ilościowych Przedmiotu Dostawy, w
stosunku do terminów określonych w § 10 ust. 7 Umowy – kara umowna
w wysokości 0,5% wartości netto wadliwych lub brakujących części
Przedmiotu Dostawy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10%
tej wartości;
c) w razie odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy bądź rozwiązania Umowy przez
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – kara
umowna w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części
Umowy.”
Uzasadnienie:
- Mianem „opóźnienia” określa się każde nieterminowe spełnienie
świadczenia, bez względu na przyczyny, a więc opóźnienie może
wynikać również z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
np. z działania siły wyższej, a nawet Zamawiającego, co sprawia,
że niezasadne jest wysuwanie negatywnych konsekwencji wobec
Wykonawcy w przypadku opóźnienia, a tylko w przypadku zwłoki,
która jest okolicznością zawioną przez Wykonawcę;
- Kara umowna powinna być naliczana od wartości netto zobowiązania,
ponieważ z ekonomicznego punktu widzenia to wartość netto, a nie
brutto, stanowi dla wykonawcy rzeczywisty ekwiwalent jego
świadczenia;
- Brak górnego limitu naliczania kar umownych może w teorii
doprowadzić do ogromnej dysproporcji pomiędzy wysokością naliczonej
kary umownej a poniesioną przez zamawiającego stratą. Kra umowna
nie będzie więc substratem odszkodowania, ale będzie prowadziła do
wzbogacenia się Zamawiającego kosztem Wykonawcy, co byłoby
niesprawiedliwe. W razie uzasadnionej potrzeby Zamawiający i tak
może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych;
- Kara umowna w stawce 1% wartości świadczenia za każdy dzień
zwłoki z jego spełnieniem jest, zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą
polskich sądów, karą rażąco wygórowaną i sprzeczną z zasadami
współżycia społecznego, znacząco przekracza bowiem wysokość
odsetek za opóźnienie w płatności należnych Wykonawcy. Z uwagi na
zasadę równości stron wskazane jest miarkowanie kary umownej;
- Zgodnie z prawem kara umowna może być zastrzeżona jedynie w
ściśle określonej wysokości. Zamawiający nie może więc domagać się
kary umownej w wysokości 30% kwoty z faktury wystawionej przez
osobę trzecią tytułem wykonania zastępczego, ponieważ nie wiadomym
jest, jaka będzie to kwota. Wykonawca prosi o usunięcie tego punktu z
umowy;
- Kara umowna za odstąpienie od umowy powinna być naliczana jedynie
od wartości niewykonanej części umowy. Zamawiający nie może
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domagać się od wykonawcy takiej samej kary umownej w sytuacji, gdy
Wykonawca umowę wykona w 1% i w sytuacji, gdy wykona ją w 99%,
gdyż godzi to w zasady współżycia społecznego.
18.

Pytanie 18 dot. projektu umowy na dostawę zestawów do
witrektomii i fakowitrektomii
( załącznik nr 4 do SIWZ)
Zwracam się z prośbą o dodanie do § 11 wzoru umowy ustępu 1a w
brzmieniu: „W razie odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy należy się
kara umowna w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części
Umowy.”
Uzasadnienie:
Umowa dostawy jest umową wzajemną, co oznacza, że strony nie mogą
kształtować jej w sposób podważający zasadę ekwiwalentności ich
świadczeń. Jeśli zatem Zamawiający domaga się zapłaty od Wykonawcy
kary umownej za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, to musi
zaoferować zapłatę takiej samej kary w przypadku odstąpienia od
umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego.
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19.

Pytanie 19 dot. projektu umowy na dostawę zestawów do
witrektomii i fakowitrektomii
( załącznik nr 4 do SIWZ)
Zwracam się z prośbą o usunięcie § 11 ust. 3 wzoru umowy.
Uzasadnienie:
Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie Wykonawcy do
określonego działania. W przypadku gdy Umowa przestaje
obowiązywać, nakładanie kar umownych mija się z jej funkcją.
Zamawiający może domagać się bowiem naprawienia szkody na
zasadach ogólnych.
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20.

Pytanie 20 dot. projektu umowy na dostawę zestawów do
witrektomii i fakowitrektomii
( załącznik nr 4 do SIWZ)
Zwracam się z prośbą o usunięcie § 12 ust. 3 wzoru umowy.
Uzasadnienie:
Zgodnie z prawem umowę o udzielenie zamówienia publicznego
zawiera się na czas oznaczony, co oznacza, że od umowy tej można
odstąpić jedynie w razie jej nienależytego wykonywania przez drugą
stronę lub w sytuacjach wprost określonych przepisami szczególnymi.
W przypadku wystąpienia siły wyższej strony powinny ewentualnie
porozumieć się co do dalszego wykonywania umowy.
Pytanie 21 dot. projektu umowy na dostawę zestawów do
witrektomii i fakowitrektomii
( załącznik nr 4 do SIWZ)
Zwracam się z prośbą o zmianę § 13 ust. 2 wzoru umowy poprzez
usunięcie słów: „z wyłączeniem sytuacji o której mowa w ust. 1 pkt c) i
h)”.
Uzasadnienie:
Umowa w sprawie zamówienia publicznego jest dwustronną czynnością
prawną i do jej zmiany konieczne są zgodne oświadczenia woli obu
stron umowy - Zamawiającego i Wykonawcy. Ani przepisy prawa
zamówień publicznych, ani przepisy kodeksu cywilnego nie zawierają
instrumentów prawnych, które pozwalałaby na dokonanie przez
Zamawiającego jednostronnych zmian umowy.
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Pytanie 22 dot. projektu umowy na dostawę zestawów do
witrektomii i fakowitrektomii
( załącznik nr 4 do SIWZ)
Zwracam się z prośbą o dodanie do § 13 wzoru umowy ustępu 3 w
brzmieniu: „3. Zmiana Umowy, o której mowa w ust. 1 lit. c) i h) może
być dokonana jedynie pod warunkiem, że Zamawiający zrealizuje
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umowę w minimum 80% jej całkowitej wartości, a Wykonawcy
przysługuje roszczenie o jej realizację w takim zakresie.”
Uzasadnienie:
Zamawiający powinien wskazać pewną minimalną wartość umowy,
którą jest gotowy zrealizować w każdym wypadku, w przeciwnym razie
opłacalność całego przedsięwzięcia staje pod znakiem zapytania, gdyż
Wykonawca nie może właściwie oszacować ryzyka
i skalkulować oferty. Poziom 80% wartości całkowitej umowy
umożliwia ocenę przedsięwzięcia i przedstawienie oferty korzystnej dla
obu stron. Wykonawca powinien również mieć jasno zagwarantowane
roszczenie o realizację umowy przez Zamawiającego we wskazanym
zakresie, w przeciwnym wypadku zadeklarowanie poziomu zamówień
na poziomie 80% mogłoby być trudne do wyegzekwowania przez
Wykonawcę.
23.

Pytanie 23 dot. projektu umowy na dostawę zestawów do
witrektomii i fakowitrektomii
( załącznik nr 4 do SIWZ)
Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 14 ust. 1 lit. b wzoru umowy w
brzmieniu: „W przypadku gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji
Przedmiotu Umowy lub nie realizuje Przedmiotu Umowy w terminach
określonych w Umowie. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje
prawo do wynagrodzenia, co do całości – w przypadku gdy Wykonawca
nie przystąpił w ogóle do realizacji Przedmiotu Umowy, a w
pozostałych przypadkach, co do niezrealizowanej części”.
Uzasadnienie:
Niemożność dochodzenia prawa do wynagrodzenia, pomimo że
Wykonawca wykonał część dostaw, jest niezgodna z przepisami prawa,
dostawa jest bowiem zrealizowana, a Zamawiający otrzymuje
zamówione towary. Przeciwne rozwiązanie prowadziłoby do
bezpodstawnego wzbogacenia się Zamawiającego.
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24.

Pytanie 24 dot. projektu umowy na dostawę zestawów do
witrektomii i fakowitrektomii
( załącznik nr 4 do SIWZ)
Zwracam się z prośbą o usunięcie § 14 ust. 1 lit. c wzoru umowy.
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Uzasadnienie:
Zgodnie z prawem Zamawiający w żadnym wypadku nie może odstąpić
od całej umowy z powodu wady jednego dostarczonego przedmiotu, ale
tylko co do tego wadliwego przedmiotu, pod warunkiem, że jego wada
jest istotna, a wykonawca nie dokona jego wymiany w terminie.
25.

Pytanie 25 dot. projektu umowy na dostawę zestawów do
witrektomii i fakowitrektomii
( załącznik nr 4 do SIWZ)
Zwracam się z prośbą o usunięcie § 14 ust. 1 lit. d wzoru umowy.
Uzasadnienie:
Zmiana danych zawartych w dokumentach złożonych przez Wykonawcę
może pozostawać bez jakiegokolwiek wpływu na zdolność Wykonawcy
do realizacji przedmiotowej umowy. Sam fakt niepoinformowania o
takiej zmianie danych, bez uściślenia o jakie konkretnie dane chodzi, nie
powinien uzasadniać odstąpienia od umowy.
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